
 

 

 

 

          Kranj, 24. junij 2020 

Sporočilo za medije 

Nov ekosistem za žuželke in cvetlična zasaditev pred upravno stavbe Komunale Kranj 

Datum: sreda, 24. 6. 2020, ob 16.00 

Lokacija: Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, pred upravno stavbo podjetja  

"O' kresi, ko se dan obesi", na najdaljši dan v letu je Komunala Kranj skupaj s partnerji, Fundacijo Vincenca 

Drakslerja in Mestno občino Kranj, simbolično prispevala k večji skrbi za naše okolje in življenje v njem. S tem 

izpopolnjuje poslanstvo in naravnanost trajnostnemu razvoju zavezanega podjetja in lokalne skupnosti.  

Na kresni dan so predstavili prvi "žužohotel", ki so ga izdelali zaposleni Fundacije Vincenca Drakslerja. Nov ekosistem 

prijazen žuželkam je v celoti izdelan iz odpadnih in naravnih materialov, umeščen pa je v cvetlični park pred upravno 

stavbo Komunale Kranj, med parkirišči podjetja in Ulico Mirka Vadnova. V trajni zasaditvi cvetličnih gred, kjer 

prevladujejo vrtnice, najdemo tudi druge rastline, ki bodo skrbele za njihovo prehranjevanje.  

Ob kratkem kulturnem programu so zbrane goste priložnostno nagovorili podžupan Mestne občine Kranj, Janez 

Černe, generalni sekretar Fundacije Vincenca Drakslerja, Gregor Tomše in direktor Komunale Kranj, Matjaž 

Berčon.  

Slednji je predstavil idejo zasaditve in široko paleto novo zasajenih trajnic, kjer poleg vrtnic najdemo tudi ameriški 

slamnik, geranije, okrasne trave, verbene, lonicere, salvije, plahtice, hojhere, hermelike in druge vrste okrasnih 

rastlin. Želja po ureditvi okolice Komunale Kranj je že nekaj časa čakala na uresničitev, prvi projekti in prizadevanja 

podjetja v smeri trajnostnega razvoja ter povezanosti z lokalno skupnostjo pa so bili pravi povod za uresničitev. 

Lično urejen cvetlični nasad pred upravo stavbo je eden izmed prvih vtisov o podjetju, vsi skupaj pa si prizadevajo 

za dobro počutje zaposlenih in uporabnikov.  

Podžupan Mestne občine Kranj, Janez Černe je na kratko povzel prizadevanja za razvoj neizkoriščenih potencialov 

mesta, kjer skladno z Trajnostno urbano strategijo mesta iščejo izzive in priložnosti za spodbujanje gospodarske 

rasti in izboljšanje kakovosti bivanja v Kranju. Občina spodbuja priložnosti za izboljšave okolja in prizadevanja 

podjetij na področju preoblikovanja ciljev v trajnostno naravnane strategije. Postavitev »žužohotela« predstavlja 

ne samo nov ekosistem za žuželke, temveč je hkrati tudi zgleden primer sodelovanja dveh podjetij, ki si skupaj 

prizadevata za preoblikovanje okolja in prihodnosti na bolje.  

V imenu Fundacije Vincenca Drakslerja je nekaj besed povedal tudi Gregor Tomše, generalni sekretar Fundacije, 

kjer so se z veseljem odzvali povabilu k izdelavi koristnega objekta, saj jim je predstavljal poseben izziv. S Komunalo 

Kranj  in Mestno občino Kranj že nekaj let zelo dobro sodelujejo na področju ponovne rabe predmetov, saj zbiranje 

uporabnih predmetov poteka na zbirnem centru Zarica. S to dejavnostjo vsako leto zberejo več ton predmetov, ki 

bi brez njihovega delovanja končali kot odpadek na deponiji in obremenjevali naravo. Za njihovo podjetje pa je ta 

dejavnost še posebej pomembna, saj omogoča usposabljanje in zaposlovanje bivših odvisnikov in invalidov. 

Ponovna raba je tudi zelo pomemben del projekta krožnega gospodarstva, ki ga izvaja Mestna občina Kranj, pri 

čemer Fundacija skupaj s Komunalo Kranj aktivno sodeluje. 

Hotel za žuželke je skoraj v celoti izdelan iz predmetov, ki so bili nekoč sestavni del nečesa drugega. Izrezan je iz 

konteksta kozolca – toplarja, saj je ta oblika zanj značilna. Je plod kreativnosti in pridnih rok zaposlenih, največ 

kreativnosti in dela pa sta vanj vložila Orest Zagoričnik in Andrej Strupi. Z dobrodošlico posebnim gostom hotela in 

zahvalo direktorju Komunale Kranj, Matjažu Berčonu za povabilo k projektu, je hotel od danes naprej odprt. 

 


